
Finskstøver Foreningen Norges årsberetning for 2009. 
  

  

Styret. 
Har bestått av: Leder Reinert Vikan, Sarpsborg, nestleder og redaktør Rune 

Gjengedal, Vennesla, kasserer Tormod Gjerdebakken, Gausdal, sekretær Kåre 

Usterud, Froland, styremedlem Gunleik Hauge Bø i Telemark, avelsråd leder Erik 

Bekkelund, Vingrom.  

  

Varamedlemmer: Knut Kjeverud, Stange, Sverre Rinden, Dalen. 

  

Knut Kjeverud har i 2010 erstattet Kåre Usterud, da Kåre gikk inn i forbunds 

styret. 

  

Styremøter. 
Styret har hatt 3 styremøter i 2009. 

  

Medlemmer. 
Medlemstallet ved årsskiftet var 455, som er økning på 3 siden forrige år. 

  

Møter. 
Årsmøtet 2009 ble avholt på Sundvollen den 13. juni. 

Utvidet styremøte ble avholdt i Gausdal den 20-22 august. 

Reinert Vikan deltok på forbundets rep. møtet 2009. 

Reinert Vikan deltok på halvårsmøtet til forbundet i august på Gardermoen. 

Gunleik Hauge og Reinert Vikan deltok på RM i Sollefteå i Sverige, hvor vi hadde 

et felles møte med Sverige og Finland. 

  

Samarbeide med øvrige hundeorganisasjoner. 

NHKF. 
Kontakten med NHKF angående tilslutnings prosess, har vært ikke eksisterende. 

  

Svenske Finskstøver Foreningen. 
Telefon kontakt gjennom året. Samarbeid med lathunden og unghund gransking 

fortsetter. Det samme gjelder for Allan Bergstrøm sin bok. Representanter fra SFF 

var også til stede under RM. 

  

Finske Støverklubben. 
Telefon kontakt gjennom året. Samarbeid om blodprøve prosjekt fortsetter via 

avelsrådet. Representanter var til stede under RM. 

  

Andre Raseforeninger. 
Leder har hatt sporadisk kontakt med Dunker ringen og Hamilton ringen 

vedrørende tilslutning til NHKF. 



  

Jaktblad. 
FFN har under året gitt ut 2 nummer av Finskstøveren. På henholdsvis 107 og 97 

sider. 

  

Utstillinger og Messer. 
FFN hadde stand på utstillingen under årsmøtet ved Ståle Kubberød. 

FFN hadde egen stand under jakt og fiske dagene på Elverum. Tormod 

Gjerdebakken, Olav Fagerås, Ståle Kubberød og Reinert Vikan deltok fra FFN. 

Vedrørende jakt og fiske messen på Lillestrøm, har FFN et samarbeid med Norsk 

HK. De stiller med personell, FFN med materiell. 

  

Øvrig. 
Rasemesterskapet for Finsk støver ble gjennomført i Sollefteå Sverige den 5-6- 

desember. 4 norske hunder deltok, der Jacob Olimbstad med sin Laika, ble beste 

norske med en 3 plass og Sjch. FFN er nå utsolgt for bøker fra Allan Bergstøm. 

Imidlertid kan vi skaffe bøker fra Sverige på bestilling. FFN fortsetter å selge sitt 

profilerings utstyr. 

  

Sluttord. 
Vår medlemsvekst har de siste årene flatet ut, og ligger stabilt i området 450 – 500 

medlemmer. Dette er for lavt i forhold til styrets ambisjoner, da kontingenten er 

hovedinntekten til foreningen. Dette gjør at vi ikke er den største rase ringen i 

landet, enda vi er den største rasen. Dette må vi prøve å rette på. Det har i 2009 

heller ikke lykkes med å skaffe en hovedsponsor. 

Registrerte valper i 2009 viser en markant nedgang i valpe produksjonen, etter 

styrets mening ble det produsert minst 50 valper for lite. I skivende stund ser vi 

ingen tegn til bedring, og vi vil derfor også i år ha for få valper tilgjengelig. 

Den finske støveren viste også sin klasse under NM, med dobbelt seier, og 5 blant 

de 6 beste. 

En raseforenings aktiviteter er avhenging av sine tilhengere og tillitsvalgte. Derfor 

må våre kontaktmenn i de respektive klubber fungere godt, og gi oss i styret 

informasjon, om hva som skjer rundt om i Norge. 

Hovedsaker inneværende år blir derfor, ung hund gransking, medlemsverving og 

arrangement av Norkilpa. 

  



 
  
 


